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JCME focus 13/2019 

Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Brexit. Η εξέλιξη μίας πραγματικής πρόκλησης για την  

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση   

 

 

Το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 στη Βρετανία σχετικά με την 

αποχώρηση της χώρας αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των 

γεγονότων μας ενδιαφέρει και από τη σκοπιά της αξιολόγησης των 

επιδράσεων σε ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο θεωρείται κοιτίδα του 

σύγχρονου κοινοβουλευτισμού.  

Στις 29 Μαρτίου 2017 η Βρετανίδα Πρωθυπουργός May απηύθυνε 

προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Tusk επιστολή με την 

οποία ζήτησε την έναρξη των διαδικασιών κατά το άρθρο 50 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί αποχώρησης κράτους-μέλους. Έπειτα από την 

πάροδο δύο ετών, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν έχει συγκροτηθεί η 

απαιτούμενη πλειοψηφία για την Συμφωνία Αποχώρησης (Withdrawal 

Agreement). Ζητήθηκαν διαδοχικές παρατάσεις από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, ενώ δύο διαφορετικοί Πρωθυπουργοί ανέλαβαν την ολοκλήρωση 

των διαπραγματεύσεων και επιδίωξαν, ανεπιτυχώς έως τώρα, την 

υπερψήφιση στο κοινοβούλιο. Παράλληλα με τις αναμενόμενες συνέπειες 

στην οικονομική προοπτική της χώρας, το Brexit προκαλεί πρωτόγνωρες 

επιδράσεις στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όπως παρατηρείται 

στην σταθερότητα της κυβέρνησης, τη δραματική υποχώρηση της εκλογικής 
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επιρροής των δύο κυρίαρχων κομμάτων, καθώς και τα ερωτήματα 

νομιμότητας τα οποία προκύπτουν για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.  

Το χρονολόγιο που ακολουθεί συγκεντρώνει τις βασικότερες εξελίξεις 

στην υπόθεση Brexit. Για επιπρόσθετη και αναλυτικότερη ενημέρωση 

παρατίθενται και οι ακόλουθες πρόσθετες πηγές:  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: η διαπραγμάτευση του Brexit  

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμότητα για το Brexit 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en 

Βουλή των Κοινοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-

7960 

Δημοσιογραφική κάλυψη του Brexit 

https://www.bbc.com/news/politics/uk_leaves_the_eu 

https://www.politico.eu/section/brexit/ 

  

Χρονολόγιο Brexit 

23 Ιουνίου 2016: Αποτέλεσμα δημοψηφίσματος 51,9% υπέρ της αποχώρησης 

έναντι 48,1% υπέρ της παραμονής  

24 Ιουνίου 2016: Ο Πρωθυπουργός Cameron ανακοινώνει την πρόθεσή του να 

παραιτηθεί 

13 Ιουλίου 2016: Η Theresa May αναδεικνύεται νέα Πρωθυπουργός     

26 Ιανουαρίου 2017: Η κυβέρνηση δημοσιοποιεί το σχέδιο νόμου περί 

ειδοποίησης για την αποχώρηση από την ΕΕ (“European Union (Notification 

of Withdrawal) Bill”). 

2 Φεβρουαρίου 2017: Η κυβέρνηση δημοσιοποιεί τη Λευκή Βίβλο για το 

Brexit, η οποία περιλαμβάνει την στρατηγική της Βρετανίας για την 

αποχώρηση από την ΕΕ. 

16 Μαρτίου 2017:  Ο νόμος “European Union (Notification of Withdrawal) 

Act” επικυρώνεται από την Βασίλισσα (Royal Assent). 

29 Μαρτίου 2017: Η Πρωθυπουργός ενεργοποιεί το Άρθρο 50 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

  
Άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, 
σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. 
2. Το κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή 
του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και 
συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960
https://www.bbc.com/news/politics/uk_leaves_the_eu
https://www.politico.eu/section/brexit/
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ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των 
μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. 
Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
συμφωνία συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
3. Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω κράτος από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, 
δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, 
αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής. 
4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος 
μέλος δεν συμμετέχει ούτε στις συζητήσεις ούτε στις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που το αφορούν. Η ειδική 
πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 238, παράγραφος 3, στοιχείο β), της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
5. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου 
προσχώρησή του, η αίτηση αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49. 

 

 

30 Μαρτίου 2017: Η Κυβέρνηση δημοσιοποιεί τη Λευκή Βίβλο για το νόμο 

περί κατάργησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (“Great Repeal Bill”)  

18 Απριλίου 2017: Η Πρωθυπουργός προκηρύσσει γενικές εκλογές για την 8η 

Ιουνίου 2017.   

8 Ιουνίου 2017: Οι Συντηρητικοί κερδίζουν τις εκλογές δίχως πλειοψηφία 

εδρών, σχηματισμός της κυβέρνησης May. 

19 Ιουνίου 2017: Πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων Βρετανίας-ΕΕ για την 

αποχώρηση.   

13 Ιουλίου 2017: Η κυβέρνηση δημοσιοποιεί το νόμο περί αποχώρησης από 

την ΕΕ (“European Union (Withdrawal) Bill” ή κοινώς the ‘Great Repeal Bill’). 

19-20 Οκτωβρίου 2017: Σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εκτίμηση 

της προόδου στις διαπραγματεύσεις για το Brexit 

8 Δεκεμβρίου 2017: Δημοσιοποίηση της Κοινής Έκθεσης ΕΕ και Βρετανίας 

σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.   

19 Μαρτίου 2018: Δημοσιοποιείται το αναθεωρημένο προσχέδιο της 

Συμφωνίας Αποχώρησης (“Draft Withdrawal Agreement”).  

26 Ιουνίου 2018: Ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας (Βουλή 

Κοινοτήτων και Βουλή Λόρδων) για την αποχώρηση από την ΕΕ (“European 

Union (Withdrawal) Bill”).    

9 July 2018: Αντικατάσταση του υπουργού για την Αποχώρηση από την ΕΕ 

David Davis από τον Dominic Raab. 
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24 Ιουλίου 2018: Η κυβέρνηση δημοσιοποιεί τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον 

των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας  

14 Νοεμβρίου 2018: Δημοσιοποίηση της τελικής Συμφωνίας Αποχώρησης. 

25 Νοεμβρίου 2018: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί την Συμφωνία 

Αποχώρησης και την πολιτική διακήρυξη για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-

Βρετανίας   

10 Δεκεμβρίου 2018: Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει ότι η 

μονομερής ανάκληση των διαδικασιών του Άρθρου 50 ΣΕΕ αποτελεί 

κυρίαρχο δικαίωμα του κράτους-μέλους.   

15 Ιανουαρίου 2019: Έπειτα από την πενθήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση 

για τη Συμφωνία Αποχώρησης, η Πρωθυπουργός χάνει την ψηφοφορία και η 

Αντιπολίτευση καταθέτει αίτημα για ψήφο δυσπιστίας στην Κυβέρνηση.   

16 Ιανουαρίου 2019: Η Κυβέρνηση κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης στο 

κοινοβούλιο.   

21 Ιανουαρίου 2019: Η Πρωθυπουργός παρουσιάζει το «Σχέδιο Β» για τη 

συμφωνία Brexit.   

14 Φεβρουαρίου 2019: Καταψήφιση του σχεδίου Brexit στο κοινοβούλιο    

12 Μαρτίου 2019: Η Κυβέρνηση αποτυγχάνει για δεύτερη φορά να 

συγκεντρώσει την απαιτούμενη για την Συμφωνία Αποχώρησης. 

14 Μαρτίου 2019: Ψήφισμα του κοινοβουλίου με το οποίο καλείται η 

Κυβέρνηση να ζητήσει παράταση των διαδικασιών αποχώρησης κατά το 

Άρθρο 50 ΣΕΕ   

21 Μαρτίου 2019: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδέχεται την παράταση για το 

Brexit.    

29 Μαρτίου 2019: Η Πρωθυπουργός αποτυγχάνει για τρίτη φορά να 

συγκεντρώσει πλειοψηφία για την Συμφωνία Αποχώρησης   

23 May 2019: Συμμετοχή των Βρετανών στις Ευρω-εκλογές   
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24 July 2019: Ο Boris Johnson διαδέχεται την May στη θέση του 

Πρωθυπουργού   

25 Ιουλίου 2019: Ο νέος Πρωθυπουργός δηλώνει στο κοινοβούλιο ότι θα 

σεβαστεί την ημερομηνία 31 Οκτωβρίου για το Brexit με πρόθεση την 

επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποχώρησης, ενώ αρνείται να 

αποκλείσει την πιθανότητα ενός Brexit χωρίς συμφωνία.    

4 Σεπτεμβρίου 2019: Καταψηφίζεται η πρόταση του Πρωθυπουργού για 

πρόωρες εκλογές.    

24 September 2019: Το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ομοφώνως ότι η απόφαση 

για αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου στερείται νομιμότητας.   

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 


